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PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 
 

2018 m. kovo 28 d. 
 

 

Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir 

(ar) keitimo teikianti institucija: 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija 

Veiksmų programos prioriteto numeris ir pavadinimas: 9 prioritetas ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas” 

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir 

pavadinimas: 
9.4.1 konkretus uždavinys „Padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo atitiktį darbo 

rinkos poreikiams ir patrauklumą“ 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau – 

priemonė) kodas ir pavadinimas: 
09.4.1-ESFA-T-736 ,,Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas” 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

suma, mln. Eur: 
5,16 mln. Eur (iš jų – 3,2 mln. Eur veiklai „asmenų, besimokančių formaliojo švietimo 

programose, praktinis mokymas sektoriniame praktinio mokymo centre“) 

Pagal priemonę remiamos veiklos:  profesinio mokymo įstaigų mokinių praktinis mokymas darbo vietoje; 

 asmenų, besimokančių formaliojo švietimo programose, praktinis mokymas 

sektoriniame praktinio mokymo centre. 

Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus 

vykdomos: 

 

Stebėsenos komiteto pritarimas nereikalingas, nes: 

X veiklos bus vykdomos Lietuvoje (arba ES šalyse, kai projektai finansuojami iš Europos 

socialinio fondo); 

 apribojimai veiklų vykdymo teritorijai netaikomi. 

Projektų atrankos būdas (finansavimo forma finansinių 

priemonių atveju): 

 Valstybės projektų planavimas 

 Regionų projektų planavimas 

 Projektų konkursas 

X Tęstinė projektų atranka 

 Finansinė priemonė 

(Pažymimas vienas iš projektų atrankos būdų (finansavimo forma finansinių priemonių 

atveju)) 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

X Nustatymas 

 Keitimas  
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Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 1. Projektai turi atitikti Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų plano, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 28 d. 

įsakymu Nr. V-536 „Dėl Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų plano 

patvirtinimo“, nuostatas. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos atitinka Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 

metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. 

birželio 28 įsakymu Nr. V-536 „Dėl Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų 

veiksmų plano patvirtinimo“, 2.1.1.1 papunktyje nurodytą veiksmą. 

2.1.1.1. papunktis taikomas veiklai „asmenų, besimokančių formaliojo švietimo 

programose, praktinis mokymas sektoriniame praktinio mokymo centre“. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų planas yra vienintelis 

strateginis dokumentas, nustatantis valstybės strategines veiklos kryptis mokymosi visą 

gyvenimą plėtros srityje. Atsižvelgiant į tai, kad 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programoje (toliau – Veiksmų programa) numatyta, kad 2014–2020 m. 

programavimo laikotarpiu bus finansuojami mokinio praktinio mokymo modulio darbo 

vietoje kaštai, skatinant darbdavius aktyviau dalyvauti organizuojant pameistrystę arba 

praktinį mokymą realiose darbo vietose, kas prisidės prie glaudesnio švietimo ir verslo 

bendradarbiavimo, geresnės darbo įgūdžių atitikties darbo rinkai, o minėtame plane 

įtvirtintas veiksmas „Asmenų, besimokančių formaliojo švietimo programose, praktinis 

mokymas sektoriniame praktinio mokymo centre“ galima teigti, kad projektų atrankos 

kriterijus prisidės prie to, kad būtų atrenkami projektai, labiausiai prisidedantys prie 

veiksmų programos 9.4.1 konkretaus uždavinio „Padidinti profesinio ir suaugusiųjų 

mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą“ įgyvendinimo.  

Projektų atrankos kriterijus tiesiogiai prisideda prie priemonei taikomo strateginio 

planavimo dokumento, t. y. Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų 

plano tikslų įgyvendinimo.  
 

 
Viceministras                                ____________  _________________    dr. Giedrius Viliūnas 
(ministerijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)            (parašas)                                     (vardas ir pavardė) 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8d34ecd05c0411e79198ffdb108a3753
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8d34ecd05c0411e79198ffdb108a3753/gHKyRaHbwJ
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8d34ecd05c0411e79198ffdb108a3753/gHKyRaHbwJ

